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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: Instituto Inclusão de Desenvolvimento e Promoção Social - IDPS 

Nome Fantasia: Instituto Inclusão de Desenvolvimento e Promoção Social - IDPS 

CNPJ: 05.475.759.0001-44 Endereço:QNO 16, Conjunto C  

Complemento:Lote 18 Bairro/Cidade: Ceilândia/DF CEP:72260-683 

Telefone: (61) 3256-6038  Telefone: (61)98567-2621  

E-mail: 
institutoinclusao@gmail.com 
 

Site/Redes 
Sociais:https://www.facebook.com/Institutoinclusao/ 
https://www.instagram.com/instinclusao/ 

Responsável da OSC (Dirigente):Natanael da Marcena Costa 

CPF: 008.033.561-61 RG/Órgão Expedidor:  
2208069 SSP/DF 

Telefone do Dirigente: 61 98628-1892 

Endereço do Dirigente: QNQ Q4, Conj. 02, Casa 28 C 01 – 
Ceilândia/DF 

CEP: 72.270-402 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria:Natanael da Marcena Costa 

Função na parceria:Suporte Administrativo 

RG/Órgão Expedidor:2208069 SSP/DF CPF:008.033.561-61 

Telefone Fixo: -  Telefone Celular:61 98628-1892 

E-mail do Responsável:institutoinclusao@gmail.com 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

O Instituto de Inclusão, entidade beneficente de assistência social, portador do Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social - CEBAS; inscrito no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e no 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente Federal foi constituído com objetivo de promover serviços 

de convivência familiar e comunitária, ou estimulo para treinamento profissional, educativo, esportivo e 

cultural, além de realizar ou receber institucional às pessoas em situação de rua no Distrito Federal. 

Alicerçado na premissa de que, para uma formação integral do indivíduo, é necessário um contexto social 

estável e plataformas que promovam ou seu desenvolvimento pleno ou o Inclusão cria ações diretas para 

atender a comunidade em situação de vulnerabilidade e risco social, usando uma construção da capacidade, 

segurança e acesso às políticas sociais. 

As ações e atividades executadas pelo Instituto são realizadas por meio de parcerias com o Poder Público e a 

captação de recursos por meio de realização de eventos filantrópicos e doações de pessoas físicas e jurídicas, 
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de forma que os bens materiais e financeiros arrecadados são revertidos integralmente para a manutenção 

das ações e projetos socioassistenciais. 

A instituição proponente possui significativa experiência prévia com o Serviço de Convivência e de 

Fortalecimento de Vínculos, com parceria realizada por meio da Secretaria de Estado de Políticas para 

Criança, Adolescentes Juventude cujo objetivo incluiu o desenvolvimento de atividades de esporte, lazer e 

recreação, de inclusão digital e estímulo a leitura, produção de textos e acompanhamento do desempenho 

escolar. 

O serviço contou com a participação de 300 adolescentes de 15 a 17 anos entre os anos de 2014 e 2017. 

Na área específica de esporte e lazer, o IIDPS também realizou parceria com o Conselho de Direitos da 

Criança e do Adolescente – CDCA para a execução do Projeto Girassol, cujo objetivo foi promover 

alternativas de acesso à cultura, lazer, esporte e formação para a vida profissional a 240 crianças e 

adolescentes residentes na Ceilândia e em São Sebastião.   

O projeto realizou atividades ao longo de 12 meses consecutivos, sendo composto por três diferentes áreas 

de atuação:   

a) Iniciação ao esporte: grupos de formação em futebol e jiu jitsu;   

b) Formação cultural: foco em iniciação musical (percussão e violão) e dança;  

c) Preparação para o mercado de trabalho: formação básica em pacote office, orientação sobre onde e 

como buscar colocação em mercado de trabalho e desenvolvimento de habilidades de mercado 

(formação em corte e costura);  

d) Formação para fortalecimento de fóruns de crianças e adolescentes.  

Dentre as três linhas de ação, foram atendidas 240 pessoas das duas cidades selecionadas, sendo crianças de 

06 a 14 anos, adolescentes de 15 a 17 e jovens de 18 a 20 anos.  

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto:Inclusão e-sports 

Local de realização: QNO 16, CONJUNTO C, LOTE 18 – CEILÂNDIA/DF 

Período de execução: 07/07/2022 a 07/12/2022  

Período de realização do Evento: 15/07/2022 a 07/12/2022  

Enquadramento: (   ) participação ( x ) educacional   (   ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: 204 crianças e/ou adolescentes entre 10 e 18 anos 

Previsão de público indireto: 204 familiares e recursos humanos envolvidos 

Valor Total do Projeto: R$ 474.785,56 (Quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco 
reais e cinqüenta e seis centavos) 
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Valor Total do Termo de Fomento: R$ 390.938,06 (trezentos e noventa mil, novecentos e trinta e oito reais e 
seis centavos) 

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Realização Inclusão e-sports. 

 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O esporte eletrônico, ou E-Sport, é uma tendência cada vez mais presente quando abordamos o cenário 

esportivo entre os jovens da atualidade. Todas as áreas da sociabilidade humana foram fortemente 

impactadas pela introdução massiva da tecnologia em todos os aspectos da vida, e com a prática esportiva 

não seria diferente. A introdução da intermediação de componentes eletrônicos no esporte criou uma nova 

modalidade de esporte, que vem crescendo exponencialmente junto com a ampliação da conectividade 

proporcionada pela internet e da sua velocidade de distribuição e circulação de dados. 

 O E-Sport, entretanto, possui uma barreira de entrada relevante relacionada à disponibilidade de 

equipamentos e conectividade compatíveis com a necessidade dos jogos eletrônicos, que, por exigir 

investimentos relativamente altos, impede que jovens em situação de vulnerabilidade possam usufruir dos 

benefícios dessa prática esportiva. A exclusão digital se manifesta, portanto, também no âmbito esportivo e 

impede que a criança e o adolescente que vive em áreas de periferia tenham experiências e oportunidades 

semelhantes aos que tem acesso aos mecanismos necessários para participar do mundo do esporte 

eletrônico. 

Tendo em vista os benefícios da prática esportiva, também observados na prática do E-Sport, e a 

necessidade de promover oportunidades de inclusão a crianças e adolescentes, notadamente a inclusão 

social e digital, o IIDPS propõe oferecer espaço para a prática do esporte eletrônico na cidade de Ceilândia, 

duas das RA’s do DF mais marcadas por índices de vulnerabilidade social. O projeto oportunizará 

a204crianças e/ou adolescentes entre 10 a 18 anos residentes nessas áreas, ao longo de 06 meses, acesso e 

orientação para a prática dos E-Sports, além de resguardar o acompanhamento psicológico dos grupos 

atendidos para que possam lidar de forma adequada com as vivências do processo de competição, 

cooperação, vitórias e derrotas, além da ressignificação/apropriação desses aprendizados para as trajetórias 

individuais e coletivas dos atendidos pelo projeto. 

2.3JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

O esporte vem evoluindo e se adaptando às mudanças sociais como qualquer outro aspecto da realidade. Os 

esportes eletrônicos são parte de uma resposta a essa adaptação do setor a essa nova realidade digital.  

Crianças e adolescentes de qualquer origem desejam fazer parte do mundo dos esportes eletrônicos, mas há 
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uma clara exclusão digital, financeira e social que impede que essas crianças e adolescentes de áreas 

periféricas tenham as mesmas experiências e oportunidades de outros cuja capacidade financeira lhes 

permite ser inseridas nesse mundo de tecnologia. 

O presente projeto pretende proporcionar um espaço amplo e democrático para que crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade possam vivenciar a experiência esportiva dos jogos eletrônicos. Para isso, foi 

escolhida a RA de Ceilândia – área com índice significativo de vulnerabilidade social e regiões de atuação 

direta do IIDPS – para a realização do projeto, no qual serão atendidas 204 pessoas entre 10 e 18 anos, ao 

longo de 06 meses, com vistas à inclusão social e digital e geração de oportunidades de desenvolvimento ao 

público atendido.  

O projeto ficará registrado como a primeira experiência do GDF na promoção de políticas públicas inclusivas 

na área do esporte eletrônico. Seu legado será a produção de conhecimento e aprendizagem institucional 

para o desenvolvimento de novas parcerias focadas na expansão da cobertura de atendimento da política de 

esportes do Distrito Federal à população residente em áreas caracterizadas por alto índice de vulnerabilidade 

social, tendo como premissa a utilização da inclusão digital como parte da sua estratégia de desenvolvimento 

social por meio do esporte-educação. 

2.4 OBJETIVO GERAL: 

 

Fomentar a inclusão social e digital de crianças e adolescentes do Distrito Federal por meio da promoção do 

acesso ao esporte eletrônico/E-Sport. 

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

São objetivos específicos do projeto: 

 Promover acesso ao esporte eletrônico – ou e-Sports – a 204crianças e/ou adolescentes entre 10 a 

18 anos residentes nas cidades de Ceilândia/DF, ao longo de 05 meses; 

 Contribuir para diminuição da exposição dos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce, 

criminalidade, trabalho infantil, exploração sexual) e conscientização da importância da prática 

esportiva, assegurando o exercício da cidadania; 

 Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de partida para uma possível ascensão no 

esporte; 

 Proporcionar oportunidades de vivência em eventos para a população da Ceilândia; 

 Realizar acompanhamento psicológico dos grupos atendidos para que possam lidar de forma 

adequada com as vivências individuais e coletivas proporcionadas pela iniciativa.  
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2.5METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS 
METAS 

Metas (Qualitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de cumprimento 

das Metas 

Contratação de empresa de Assessoria 

de Marketing, comunicação e Criação 

de identificação visual 

 

Comunicação 
- Notas Fiscais 

- Contrato 

Aquisição de material e Insumos para 

realização do Projeto 

 

Material e Insumos 
- Notas fiscais  

- Fotos 

Contratação de RH para acompanhar 

as atividades do projeto. 

Coordenador administrativo e 

assistente administrativo 

 

- Notas fiscais  

- Relatório de atividades 

 

Metas (Quantitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de cumprimento 

Realização de Práticas Esportivas em 12 

turmas de esportes eletrônicos: 

 FreeFire Mobile 

 League of Legends Mobile 

 Free Fire Emulator 

 Valorant 

Quantidade de turmas de 

esportes eletrônicos, conforme 

jogos pré-selecionados e 

demandas de inscrição 

- Registros de matrícula 

- Relatório de formação de turmas, 

conforme jogos pré-selecionados e 

demandas de inscrição 

- Listas de presença 

Registros fotográficos 

Certificados de participação 

 

2.6CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 

Nome do Projeto: INCLUSÃO E-SPORTES 

Descrição/Etapa: Treinamentos e-sportes e acompanhamento psicológico 

Data do Projeto: 15/07/2022 a 07/12/2022 Turno: Matutino / Vespertino 
Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

05/07/2022 a 07/12/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: QNO 16, CONJUNTO C, LOTE 18 – CEILÂNDIA/DF 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 
(...) Ginásio  (...) Clube 

(x) Espaço Privado  
Qual? Na sede da OSC 

(...) Outro  
Qual? ________________ 

Quantidade de participantes neste projeto 

Diretos:204 
Atletas: 204 
Comissão Técnica: 

Indiretos: 204 Total:  408 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

( x) Local  
() Regional 

() Nacional 
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Faixa etária 
Categoria-

Modalidade/Data/Turno 
Qtd. 

(X) Criança/Adolescentes (10 a 14 anos) FreeFire Mobile/ 
League ofLegends Mobile / 
FreeFireEmulador /  
Valorant 
Turmas nos turnos matutino e 

vespertino 

204 

(X) Jovens (15 a 18 anos) 

(X) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - 
inseridas na distribuição acima) 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(...) Outros. Especifique 

 
2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 
 

O projeto será realizado por meio da realização dasatividades, conforme segue cronologicamente.  

07/07/2022 a 07/12/2022:   

a) Divulgação do projeto 

Para divulgar o projeto, serão utilizadas duas estratégias:  

 captação ativa por parte do IIDPS - Para a captação ativa de potenciais beneficiários, crianças e 

adolescentes poderão ser identificados por meio de encaminhamento direto da rede CREAS, CRAS, 

Conselho Tutelar, escola, Unidade de Atendimento em Meio Aberto – UAMA, cujo contato será 

articulado entre a equipe do IIDPS e as respectivas unidades do Sistema de Garantia dos Direitos 

da Criança e do Adolescente.Serão enviados ofícios para convite e informações sobre as vagas, 

modalidades e horários disponíveis; 

 recepção de demanda espontânea - O IIDPS também promoverá uma ampla campanha de 

marketing online para divulgar a abertura das inscrições para o projeto, através de convites e 

publicações em suas redes sociais e página institucional. Dessa forma, espera-se que a 

comunidade de Ceilândia esteja devidamente informada sobre a abertura das vagas, cronogramas 

de inscrição e de realização do projeto e critérios de seleção para participação na iniciativa. Assim, 

o IIDPS poderá trabalhar com a recepção de demanda espontânea para preencher as vagas 

disponibilizadas pelo projeto; 

 Divulgação das atividades do projeto em na página da instituição e suas redes sociais ativas.  

 

b) Inscrições: serão feitas de forma presencial através de preenchimento de formulário e entrega de 

documentação do candidato para arquivamento. 

 

c) Contratação de equipe: 

Em paralelo ao processo de divulgação da abertura de inscrições para beneficiários, o IIDPS fará seleção 

para contratar os profissionais necessários para a realização dos serviços previstos no âmbito do projeto. 
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Como referência às atividades técnicas específicas (como instrutores de E-Sports, por exemplo), a 

instituição não dispõe de equipe própria para suprir essas demandas, de forma que a equipe profissional, 

deverá ser mobilizada no decorrer do primeiro mês de projeto. A projeção de contratações de RH, bem 

como o detalhamento dos serviços previstos, segue descrita no item 2.7.2 e 5.1 

d) Identificação e seleção de beneficiários 

Com as inscrições realizadas e a equipe técnica formada, serão revisadas todas as inscrições de candidatos 

às vagas do projeto para definir a formação das turmas. Considerando o grande interesse que esse tema 

desperta entre crianças e adolescentes, espera-se ter mais inscrições do que o número de vagas 

disponíveis, de forma que se faz necessário estabelecer os critérios de seleção e de priorização para a 

inclusão de beneficiários no projeto. O quadro abaixo indica os critérios sugeridos pelo IIDPS para orientar 

o processo de identificação e seleção de candidatos às vagas:  

Critérios Eliminatórios* Critérios de Priorização** 

Estar entre a faixa de idade 10 a 18 anos 

Paridade de gênero: 50% das vagas devem ser 

para meninas, caso haja candidatas em número 

suficiente para preencher a meta 

Ser residente de Ceilândia 

Ter sido identificado por meio de captação ativa 

do IIDPS – encaminhamento direto da rede CREAS, 

CRAS, Conselho Tutelar, escola, Unidade de 

Atendimento em Meio Aberto – UAMA 

Estar regularmente matriculada em rede ensino 

pública ou privada (para candidatos de 18 anos 

que tenham concluído trajetória escolar, 

deverãoapresentar diploma de conclusão do 

ensino médio) 

Ser beneficiário de programa de transferência de 

renda federal ou distrital 

Ter completado todo o ciclo de vacinação para 

COVID-19, comprovando aptidão para frequentar 

de forma segura as atividades presenciais em 

grupo previstas pelo projeto 

Manter equilíbrio entre o número de participantes 

por faixa etária: 

 10 a 14 anos 

 15 a 18 anos 

*Critérios que necessariamente precisam ser atendidos pelo/a candidato/a – Documentação comprobatória será solicitada 

**Critérios de priorização: após comprovado o atendimento aos critérios eliminatórios, os critérios de priorização dão preferência em 

relação a candidatos que não possuem tais características. Devem ser aplicados na ordem em que se apresentam no quadro acima.  

e) Montagem de turmas 

A formação das turmas deverá respeitar a organização por faixas etárias, garantindo que haja interação 

entre grupos de crianças de 10 a 14 anos e, em turmas diferentes, entre adolescentes de 15 a 18 anos. A 

formação das turmas levará em consideração a preferência de horários de cada grupo, tentando, sempre 

que possível, adaptar as estratégias de atendimento à disponibilidade dos beneficiários do projeto.  

A escolha por horários deve levar em consideração a disponibilidade dos recursos humanos contratados 

para o projeto. As turmas serão organizadas conforme os jogos pré-selecionados para o desenvolvimento 

do projeto. Pesquisa exploratória foi realizada pelo IIDPS para a proposição do presente projeto, buscando 

identificar os nichos de interesse em jogos eletrônicos entre jovens com a mesma idade dos beneficiários 

pretendidos por esta iniciativa. Nesse sentido, foram identificados 04 jogos, os quais seguem descritos no 

quadro abaixo: 
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Jogo Descrição1 

Free Fire Mobile 

FreeFire é um jogo eletrônico mobile de ação-aventura do gênero battleroyale, criado pela desenvolvedora vietnamita 111dots 

Studio e publicado pela Garena. O jogo foi lançado oficialmente para Android e iOS em 4 de dezembro de 2017.  Sua premissa é 

a busca pela sobrevivência em um jogo que pode ser compartilhado entre até 50 participantes simultâneos. Esses jogadores 

pulam de um avião em uma ilha e têm a possibilidade de escolher à vontade suas posições iniciais, de forma a se proteger dos 

inimigos – outros competidores que estão na competição. Após pousar, o jogador então deve sair a procura de armas e itens 

utilitários. Equipamento médico, armas de médio e grande porte, armas brancas, granadas, colete a prova de bala, capacete 

de proteção, mochila, dentre outros vários itens podem ser encontrados pela ilha. O objetivo do jogador é sobreviver nessa ilha, 

e, para isso, é necessário eliminar todos os adversários que o jogador encontrar pelo caminho de forma a garantir que ele seja 

o último sobrevivente.  

Esse jogo se tornou um sucesso instantâneo, atingindo, até outubro de 2018, a marca de 7,5 milhões de jogadores (refletidos 

pela quantidade de downloads) somente em dispositivos Android, tornando-se um dos jogos de Android mais baixados daquele 

ano. Por conta de sua popularidade, o jogo recebeu o prêmio de "Melhor Jogo em Voto Popular" pela Google Play Store em 

2018, além das criações de competições profissionais em determinadas partes do Brasil e do mundo.  

League of Legends 

Mobile 

League ofLegends é um jogo eletrônico multiplayer online battle arena lançado em outubro de 2009 para Microsoft Windows e 

em março de 2013 para macOS. No jogo, duas equipes de cinco jogadores batalham em um combate jogador contra jogador 

(PvP), com cada equipe ocupando e defendendo sua metade do mapa. Cada um dos dez jogadores controla um personagem, 

conhecido como "campeão", com habilidades únicas e diferentes estilos de jogo. Durante uma partida, os campeões se tornam 

mais poderosos ao coletarem pontos de experiência, ganharem ouro e comprarem itens a fim de derrotar  a equipe adversária. 

No modo principal, Summoner'sRift, o objetivo primário é avançar até a base inimiga e destruir uma grande estrutura 

localizada em seu centro, sob o nome de "Nexus". 

Em 2019, o título atingiu o pico de oito milhões de jogadores simultâneos, com sua popularidade levando a conexões com 

outras mídias. Seu sucesso também gerou vários jogos derivados, incluindo uma versão para celular, essa a ser desenvolvida no 

âmbito deste projeto.LeagueofLegends é frequentemente citado como o maior esporte eletrônico do mundo, com um cenário 

competitivo internacional composto por doze ligas. As ligas nacionais culminam no anual Campeonato Mundial de League 

ofLegends; a final da edição de 2021 teve uma audiência de mais de 73 milhões de telespectadores. Os eventos nacionais e 

internacionais são transmitidos em sites de live streaming como a Twitch, YouTube e Bilibili, bem como em canais de esportes 

por assinatura ESPN e SporTV. 

Free Fire Emulator Mesmo jogo apresentado anteriormente, porém em formato para desenvolvimento no computador. 

Valorant 

Valorant é um jogo eletrônico multijogador gratuito para jogar de tiro em primeira pessoa desenvolvido e publicado pela Riot 

Games. É o primeiro jogo do gênero desenvolvido pela empresa, sendo anunciado pela primeira vez com o codinome Project A 

em outubro de 2019, em um evento de comemoração de 10 anos de League ofLegends. Foi lançado em 2 de junho de 2020 

para Microsoft Windows. 

Duas equipes de cinco jogam uma contra a outra, e os jogadores assumem o papel de "agentes" com habilidades únicas. No 

modo de jogo principal, a equipe atacante tem uma bomba, chamada Spike, que eles precisam plantar em um local. Se a 

equipe atacante proteger com sucesso a bomba e ela detonar, eles ganharão um ponto. Se a equipe defensora desarmar com 

sucesso a bomba ou o cronômetro de 100 segundos da rodada expirar, a equipe defensora receberá um ponto. Eliminar todos 

os membros da equipe adversária também ganha uma rodada. A primeira equipe a vencer o melhor de 24 rodadas vence a 

partida. 

 

15/07 a 07/12/2022: 

a) Realização de Prática Esportiva 

A prática esportiva será conduzida por um coach especialista no jogo eletrônico específico de cada turma, 

ou seja, haverá um especialista para FreeFire Mobile, um para League ofLegends Mobile, um para FreeFire 

Emulador e outro para Valorant. Esse especialista estará encarregado de ensinar as técnicas de jogo para 

as crianças e os adolescentes atendidos pelo projeto, orientando esse público sobre como se familiarizar 

com os jogos, com os comandos, as melhores estratégias e como “comportar-se” naquele cenário 

projetado pelo jogo virtual. 

                                                           
1Adaptado de Wikipedia 
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A prática esportiva será realizada no formato lúdico não competitivo, ou seja, os participantes apenas 

aprenderão as técnicas e colocarão esses fundamentos em prática entre os colegas da turma e outros 

usuários que estejam em nível iniciante no universo online. Não há intenção de promover disputas e não 

haverá eliminação de qualquer participante por temas de performance, já que a dimensão do projeto é o 

esporte-educação, focado no desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais dos 

participantes, em vez do fomento à competição. 

Para a aprendizagem, os participantes da turma serão separados em equipes formadas por 04 ou 05 

membros, que irão cooperar entre si nas estratégias de desenvolvimento de cada jogo. Essas equipes 

poderão ser diversificadas para promover maior interação entre os participantes e maior integração entre 

os beneficiários do projeto, embora, idealmente, a turma se mantenha a mesma ao longo dos seis meses 

de execução do projeto. 

Cada criança/adolescente deverá participar das atividades do projeto – especificamente da aprendizagem 

das técnicas de jogo – ao longo de 2h/dia, duas vezes por semana, ao longo de 06 meses. 

b) Atendimentos psicológicos em grupo 

O trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade pode apresentar complexidades 

próprias da dinâmica social no qual essas pessoas estão inseridas em sua vida cotidiana, o que acaba 

refletindo em sua maneira de interagir e elaborar os acontecimentos vivenciados no contexto do projeto 

social. A prática esportiva, mesmo quando está inserida no contexto do esporte-educação e da experiência 

lúdica, pode provocar sentimentos controversos associados à perda, competitividade, derrota, frustração, 

entre outros aspectos que podem reverberar de maneira mais complexa no referencial simbólico da criança 

e do adolescente. Por isso, o IIDPS propõe o acompanhamento dos grupos por psicólogo/a qualificado para 

lidar com esses temas, apoiando, com técnicas de apoio psicológico de grupo, a elaborar as experiências 

vividas no âmbito do projeto e a se apropriar ou ressignificar esses episódios uma vez que saiam do espaço 

de vivência do projeto e retornem para seus outros espaços de interação social (casa, escola, comunidade 

etc.). 

Esse trabalho é essencial para potencializar os resultados do esporte como ferramenta de inclusão social e 

digital, principalmente no processo de encerramento do projeto e construção da visão de futuro para esse 

público dali por diante no que se refere ao tema de acesso a novas oportunidades de desenvolvimento 

semelhantes a desenvolvida pelo projeto. 

c) Encerramento do Projeto 

Ao final dos seis meses, haverá a realização de um evento de encerramento para promover a interação 

entre os grupos e a certificação pela participação de todas as crianças e adolescentes envolvidos no 

projeto. Pretende-se dar visibilidade aos resultados do projeto em termos de inclusão social e digital para 

registrar a experiência da primeira política pública do DF focada no tema, a fim de buscar meios de 

promover sua escalabilidade dali por diante. 

Ainda, o evento é uma maneira de celebrar a participação da comunidade nas atividades promovidas pelo 

IIDPS em parceria com o GDF, selando as estratégias de desenvolvimento comunitário por meio de arranjos 

institucionais público-privados, a partir da prestação de serviços de instituições sem finalidade lucrativa. 

Serão recepcionados os participantes do projeto e suas famílias, equipe IIDPS, Secretaria do Esporte, rede 

vinculada ao Sistema de Garantia de Direitos da Criança e da Adolescência, entre outros atores relevantes 

no processo do desenho, execução e avaliação de políticas de proteção social no âmbito do GDF. 

Para permitir o acompanhamento da execução da Atividade na Melhor Idade 2022, a OSC disponibilizará 

através do linkdo Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1REb_2mMLa-
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LuH0xYKf5JR7O0eMuZiqM8?usp=sharingonde semanalmente estará incluindo fotos e documentos 

pertinentes ao projeto. 

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à 

logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material adquirido com 

recursos advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores referentes aos itens 

adquiridos em descumprimento a esta determinação. 

Além dos 204 participantes do e-sportsserá realizada, a título de contrapartida, recepção de grupo de 10 

participantes portadores de deficiência, para o desenvolvimento de atividades lúdicas (jogos 

interativos/cooperativos, brincadeiras, roda de leituras, entre outros) e atividades físicas de solo 

(alongamento/atividades aeróbicas). As atividades ocorrerão de forma semanal, com duração de 2 horas, 

alternando as atividades lúdicas e físicas.  

A título de aporte de recurso próprio serão disponibilizadas 528 horas de atendimentos psicológicos para os 

participantes do projeto, serão ofertados certificados de participação no evento final e coffe break para a 

participação de 400 pessoas, contanto com a presença dos participantes, seus familiares e demais 

convidados, somando o total de R$69.482,00. 

2.7.1 Grade Horária 

 

A grade horária a seguir será realizada com as turmas criadas a partir das inscrições concluídas, conforme 

detalhamento a seguir: 

Local Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Sala 1 Desktop (12 
estações) 

08h - 10h Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 
Acompanhamento 
Psicológico 

10h - 12hs 
Reunião de 
Equipe 

Turma 3 
Acompanhamento 
Psicológico 

Acompanhamento 
Psicológico 

Turma 3 

Sala 2 Mobile 
 (22 estações) 

08h - 10h   Turma 5 
Acompanhamento 
Psicológico 

Turma 5 
Acompanhamento 
Psicológico 

10h - 12hs Turma 4 Turma 6 Turma 4 
Acompanhamento 
Psicológico 

Turma 6 

  

Sala 1 Desktop (12 
estações) 

13:30h - 15:30hs Turma 7 Turma 8 Turma 7 Turma 8 
Acompanhamento 
Psicológico 

16h - 18h   Turma 9 
Acompanhamento 
Psicológico 

Acompanhamento 
Psicológico 

Turma 9 

Sala 2 Mobile 
 (22 estações) 

13:30h - 15:30hs   Turma 12 
Acompanhamento 
Psicológico 

Acompanhamento 
Psicológico 

Turma 12 

16h - 18h Turma 10 Turma 11 Turma 10 Turma 11 
Acompanhamento 
Psicológico 
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2.7.2 Equipe de RH 

Função Qnt. 
Forma de 
contratação 
do RH 

Profissional a ser 
contratado já tem 
vínculo com a OSC? 
Qual? 

Profissional da OSC é 
remunerado ou Não 
Remunerado 

Carga horária 
de trabalho 
na OSC 

Carga horária 
que será 
destinada ao 
projeto 

Coordenador 
Administrativo 

1 PJ Sim, voluntário - - 40h/s 

Assistente 
Administrativo 

1 PJ Sim, voluntário - - 40 h/s 

 
 
2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 

 Oportunizar o contato inicial do participante com o e-sport, trazendo a perspectiva de inclusão e 

igualdade para crianças e adolescentes da Região Administrativa de Ceilândia. 

 Modificar a realidade esportiva dos atletas envolvidos no evento trazendo perspectivas de 

crescimento de valores sociais, de inclusão, tático e técnico; 

 Oportunizar que o atleta tenha futura formação profissionalizante na modalidade; 

 Oferecer a Região Administrativa de Ceilândia uma experiência esportiva online organizada, como 

um meio de transformação social e de lazer; 

 Oportunizar o acesso a apoio psicológico para lidar com sentimentos controversos associados à 

perda, competitividade e frustração. 

 
2.9 CROQUI DO EVENTO  

 
As salas 03 e 04 da Sede do Instituto Inclusão serão disponibilizadas para a realização das turmas das quatro 

modalidades dos jogos do projeto, nos turnos matutinos e vespertinos de segunda a sexta no endereço QNO 

16, Conjunto C, Lote 18, Ceilândia/DF CEP 72260-683, conforme apresentação visual a seguir.  
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/ 

2.10 CONTRAPARTIDA 

Em atendimento a Portaria 177 de 13/11/2020, o Instituto Inclusão oferecerá a disponibilidade de espaço 

com instalaçõesacessíveis para pessoas com deficiências, para recepção de grupo de 10 participantes para 

desenvolvimento de atividades lúdicas (jogos interativos/cooperativos, brincadeiras, roda de leituras, entre 

outros) e atividades físicas de solo (alongamento/atividades aeróbicas). As atividades ocorrerão de forma 

semanal, com duração de 2 horas, alternando as atividades lúdicas e físicas.  

Além das atividades físicas,será ofertadouniforme e lanche de iguais configurações aos 10 participantes. A 

sala para as atividades será coberta por tatames de e.v.apróprios garantindo maior segurança e conforto ao 

grupo.  

A contrapartida total, ofertada através de insumos e aporte de recursos próprios somará o valor total de 

R$14.365,50, conforme detalhamento a seguir: 
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Descrição Detalhada Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 
Fonte de 
Custeio 

Receita Despesa  

Horas de atendimentos psicológicos em 
grupo. (24 horas/semana) 

horas 528 R$ 120,00 R$ 63.360,00 OSC Não Não 

Certificado de participação do treinamento Unid 204 R$ 5,50 R$ 1.122,00 OSC Não Não 

Coffe break para evento de encerramento 
para 300 pessoas 

Unid 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 OSC Não Não 

Instrutor para atividades lúdicas 
(contrapartida) 2 h/semana - 12 semanas 

horas 48 R$ 100,00 R$ 4.800,00 OSC Não Não 

Instrutor para atividades físicas 
(contrapartida) 2 h/semana - 12 semanas 

horas 48 R$ 100,00 R$ 4.800,00 OSC Não Não 

Kit lanche para turma extra (contrapartida) 
24 semanas x 10 participantes 

Unid 240 R$ 11,00 R$ 2.640,00 OSC Não Não 

Camiseta colorida em malha 100% poliester 
com gola redonda, impressão colorida por 
sublimação (contrapartida) 

Unid 10 R$ 32,55 R$ 325,50 OSC Não Não 

Tatames EVA 1mx1mx20mm para cobertura 
da área de atividades da turma extra 
(contrapartida) 

Unid 30 R$ 60,00 R$ 1.800,00 OSC Não Não 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO R$ 83.847,50 

 

3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração  

Início Término 

Divulgação do Projeto R$ 15.500,00 07/07/2022 07/12/2022 

Aquisição de Material R$ 163.838,16 07/07/2022 15/07/2022 

Aquisição de Insumos R$ 15.009,90 07/07/2022 15/07/2022 

Contratação de RH R$ 29.375,00 07/07/2022 07/12/2022 

Realização de Práticas Esportivas R$ 167.215,00 15/07/2022 07/12/2022 

 

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES  

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à 

entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.  

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o 

pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; 

locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto 

(material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do 

quantitativo a ser adquirido. 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a 

contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 

30 da Portaria 98/2020, a saber: 
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§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC 

definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu 

personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para 

serviços acessórios e complementares. 

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

 

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual 

regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência 

eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados 

por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto 

bancário ou cheque nominal. 

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, 

limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao 

objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que: 

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de 

solicitação formal da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  

( x ) Dou ciência do acima informado 

( x ) Não haverá pagamento em espécie 

(    ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir:   

 
4.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação  Mês 

Meta 1 1.1 Comunicação 

Julho 1ª Parcela  
R$7.750,00 

outubro 2ª Parcela  
R$7.750,00 

Meta 2 

2.1 Aquisição de Material Julho 1 Parcela de R$163.838,16 

2.2 Aquisição de Insumos Julho 1 Parcela de R$15.009,90 

2.3 Contratação de RH 

Julho 1ª Parcela  
R$14.687,50 

outubro 2ª Parcela  
R$14.687,50 

Meta 3 3.1 
Realização de Práticas 
Esportivas 

Julho 1ª Parcela  
R$83.607,50 

outubro 2ª Parcela  
R$83.607,50 

 
1ª Parcela Julho R$ 284.893,06 
2ª Parcela Outubro R$ 106.045,00 
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5.PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 

Descrição Detalhada Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 
Fonte de 
Custeio 

Receita Despesa  

Horas de atendimentos psicológicos em 
grupo. (24 horas/semana) 

horas 528 R$ 120,00 R$ 63.360,00 OSC Não Não 

Certificado de participação do treinamento Unid 204 R$ 5,50 R$ 1.122,00 OSC Não Não 

Coffe break para evento de encerramento 
para 300 pessoas 

Unid 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 OSC Não Não 

Instrutor para atividades lúdicas 
(contrapartida) 2 h/semana - 12 semanas 

horas 48 R$ 100,00 R$ 4.800,00 OSC Não Não 

Instrutor para atividades físicas 
(contrapartida) 2 h/semana - 12 semanas 

horas 48 R$ 100,00 R$ 4.800,00 OSC Não Não 

Kit lanche para turma extra (contrapartida) 
24 semanas x 10 participantes 

Unid 240 R$ 11,00 R$ 2.640,00 OSC Não Não 

Camiseta colorida em malha 100% poliester 
com gola redonda, impressão colorida por 
sublimação (contrapartida) 

Unid 10 R$ 32,55 R$ 325,50 OSC Não Não 

Tatames EVA 1mx1mx20mm para cobertura 
da área de atividades da turma extra 
(contrapartida) 

Unid 30 R$ 60,00 R$ 1.800,00 OSC Não Não 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO R$ 83.847,50 

 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

Meta 1 Divulgação e inscrição de participantes 

Etapa 1.1 Comunicação 

ITEM Descrição Detalhada  
Unidade 

de 
Medida 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação e memória de 
cálculo 

 1.1.1 

Contratação de 1 empresa de 
Assessoria de Marketing, 

Comunicação e Criação de 
identidade visual  

Mês 5 5 
R$ 

3.100,00 

R$ 

15.500,00 

Necessário para a criação de todas as peças de 
divulgação do evento, bem como, da identidade visual 
para comunicação e marketing em todas as mídias 

digitais (site e redes sociais) - Responsável por todas 
as atualizações diárias das redes (site e redes sociais) 
relacionadas ao projeto, durante todo o período de 
execução. Serão emitidos relatórios trimestrais das 
atividades realizadas e alcance das publicações, 
inclusive pelo google analytics. relacionadas ao 
projeto, durante todo o período de execução. Serão 
emitidos relatórios trimestrais das atividades 

realizadas e alcance das publicações, inclusive pelo 
google analytics. 

Valor Total da Etapa 1.1 
R$ 

15.500,00 
  

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 15.500,00 

  



QNQ 5, Área Especial, Módulo E, Ceilândia NorteCEP 72270-500, 

Brasília/DFEntidade Inscrita no CAS/DF – CDCA/DF - CEBAS 

 
 

16 
   

Meta 2 Oferecer estrutura para atividades 

Etapa 2.1 Aquisição de Material 

ITEM Descrição Detalhada  
Unidade 

de 
Medida 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação e memória de 
cálculo 

2.1.1 

Gabinete Computador com 
processador I3-10100F, placa de 
vídeo GEFORCE GTX 1650 4GB, 
memória ram 8GB DDR4, 
SSD240GB 

unidade 12 12 
R$ 

4.750,00 
R$ 

57.000,00 

Equipamento com configurações necessárias para 
processamento dos jogos e a boa execução das 
turmas de treinamento.  

2.1.2 
Monitor LED 21.5´ Widescreen, 
Full HD, HDMI/VGA 

unidade 12 12 
R$ 

950,00 
R$ 

11.400,00 

Equipamento com tamanho e configurações 
necessárias para processamento dos jogos e a boa 

execução das turmas de treinamento.  

 2.1.3 Teclado Mecânico Gamer Usb unidade 12 12 
R$ 

400,00 
R$ 

4.800,00 

Equipamento anatomicamente adequado para jogos, 

com tamanho e configurações necessárias para 
utilização em jogos e a boa execução das turmas de 
treinamento.  

 2.1.4 
Mouse Gamer Cobra Chroma 
10000dpi Preto M711 

unidade 12 12 
R$ 

183,18 
R$ 

2.198,16 

Equipamento anatomicamente adequado para jogos, 
com tamanho e configurações necessárias para 
utilização em jogos e a boa execução das turmas de 
treinamento.  

 2.1.5 
Headset gamer H320 Lamia 2 
black com luz rgb 

unidade 34 34 
R$ 

290,00 
R$ 

9.860,00 

Equipamento anatomicamente adequado para jogos, 
com tamanho e configurações necessárias para 
utilização em jogos e a boa execução das turmas de 
treinamento.  

 2.1.6 
Cadeira Gamer com Almofada, 
Encosto Reclinável, Ajuste de 

altura e base Giratória. 

unidade 34 34 
R$ 

920,00 
R$ 

31.280,00 

Anatomicamente adequada para jogos, com tamanho 
e proporções necessárias para utilização em jogos e a 

boa execução das turmas de treinamento.  

 2.1.7 

Aparelhos celular Smartphone 

128GB, Tela de 6,67, 6GB de 
RAM, Câmera Traseira 
Quádrupla, Android 10 e 
Processador Octa-Core 

unidade 22 22 
R$ 

2.150,00 
R$ 

47.300,00 

Equipamento necessário para utilização em jogos 
mobile, contendo todas as especificações e 
configurações necessárias para a boa execução e 
funcionalidade dos jogos online 

Valor Total da Etapa 2.1 
R$ 

163.838,16 
  

Etapa 2.2 Aquisição de Insumos 

2.2.1 
Álcool Líquido 70% - galão de 5 
litros 

unidade 20 20 R$ 37,00 R$ 740,00 
Insumos para limpeza e manutenção dos locais de 
atividades 

2.2.2 Álcool gel 70% -  galão de 5 litros unidade 20 20 R$ 45,00 R$ 900,00 
Insumos para limpeza e manutenção dos locais de 

atividades 

2.2.3 Pano de Chão alvejado 60x80cm unidade 14 14 R$ 5,50 R$ 77,00 
Insumos para limpeza e manutenção dos locais de 

atividades 

2.2.4 
Desinfetante - embalagem de 5 

litros 
unidade 14 14 R$ 24,50 R$ 343,00 

Insumos para limpeza e manutenção dos locais de 

atividades 

2.2.5 
Copo descartável 200 ml caixa de 

2500 unidades 
caixa 5 5 

R$ 

130,00 
R$ 650,00 

Copos descartáveis para uso contínuo dos 

participantes 

2.2.6 

Pasta Registradora A-Z Ofício - 
em papel cartão de 2mm com 
forro em papel monolúcido 75 gr 
plastificado 34cmX28cmX8cm 

unidade 10 10 R$ 33,58 R$ 335,80 
Pastas para arquivos de fichas e frequências das 
atividades 

2.2.7 
Pasta aba elástica Ofício - 
33,5cmX24,5cmX5,5cm - em 
material plástico 

unidade 25 25 R$ 6,50 R$ 162,50 
Pastas para arquivo dos acompanhamentos de rotinas 
administrativas 

2.2.8 
Resma de 500 unidades de  papel 
A4 - caixa com 10 

caixa 5 5 
R$ 

265,00 
R$ 

1.325,00 

Papeis para impressão de fichas cadastrais, folhas de 
frequências e demais demandas administrativas do 
Projeto 

2.2.9 

Tonner original de alta 
capacidade para utilização em 
impressora a laser, rendimento 

médio de 5000 páginas (preto e 
colorido) 

unidade 4 4 
R$ 

804,00 
R$ 

3.216,00 

Tonner preto e colorido para impressão de fichas, 
folhas de frequência e demais atividades 

administrativas do Projeto 

2.2.10 
Cabo de rede de internet 
Profissional - rolo de 100 metros 

rolo 1 1 
R$ 

120,40 
R$ 120,40 

Material necessário para cabemanto de internet para 
utilização dos computadores e demais pontos de rede 
no local do evento. 

2.2.11 

Mouse Pad Gamer - a 
80cmX30cm e 3mm espessura - 
em material neoprene 
antiderrapante  

unidade 10 10 R$ 50,00 R$ 500,00 

Equipamento anatomicamente adequado para jogos, 
com tamanho e configurações necessárias para 
utilização em jogos e a boa execução das turmas de 
treinamento.  
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2.2.12 

Camiseta colorida em malha 
100% poliester com gola 
redonda, impressão colorida por 
sublimação 

unidade 204 204 R$ 32,55 
R$ 

6.640,20 
Uniforme para identificação dos participantes do 
projeto 

Valor Total da Etapa 2.2 
R$ 

15.009,90 
  

Etapa 2.3 Contratação de RH 

2.2.1 
Contratação de serviço de 1 
coordenação administrativa. 

Mês 5 5 
R$ 

3.375,00 
R$ 

16.875,00 

Coordenação administrativa para orientação nos 
processos de contratações e compras. Responsável 
pela elaboração de relatórios e demais 
demonstrativos financeiros. 

2.2.2 1 Assistente Administrativo  Mês 5 5 
R$ 

2.500,00 
R$ 

12.500,00 
Assessorar o coordenador técnico e administrativo nas 
atividades de rotinas do projeto. 

Valor Total da Etapa 2.3 
R$ 

29.375,00 
  

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 208.223,06 

Meta 3 Treinamentos e-sportes e acompanhamento psicológico 

Etapa 3.1 Realização de Práticas Esportivas 

ITEM Descrição Detalhada  
Unidade 

de 
Medida 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação e memória de 
cálculo 

3.1.1 

2 Coordenadores Técnico - sem 
formação específica - necessita 
de experiência comprovada em 
rede socio-assistencial, 
familiaridade com informática e 
habilidade em games. 

Mês 5 10 
R$ 

3.300,00 
R$ 

33.000,00 

Coordenador técnico para orientar e direcionar todas 
as atividades técnicas e atividades de interlocução 
com a comunidade e rede sócio-assistencial, 

aportando expertises individuais para o bom 
funcionamento das atividades propostas. 

3.1.2 4 Instrutores de Games - Tutor  Mês 4 20 
R$ 

2.300,00 
R$ 

46.000,00 
Aportar expertise técnica nos treinamentos propostos. 

3.1.3 1 Serviços Gerais  Mês 1 5 
R$ 

1.195,00 
R$ 

5.975,00 

Zelar pela conservação e limpeza das áreas destinadas 
as atividades de captação, treinamentos e atividades 
psicológicas. 

3.1.4 

Contratação de 2 serviço de 

internet banda larga, com 600 
Mega, 100% fibra ótica, 
powerwi-fi (duas bandas de sinal, 
2,4GHz e 5 GHz) 

Mês 2 10 
R$ 

200,00 
R$ 

2.000,00 

Serviço de internet para viabilização de inscrições e 

treinamentos. Cada sala de atividades receberá um 
serviço independente, de forma a suportar o tráfico de 
dados necessário para boa realização dos jogos de e-
sport.  

3.1.5 
Contratação de 1 Assessoria 
Contábil 

Mês 1 5 
R$ 

560,00 
R$ 

2.800,00 

Responsável pelo acompanhamento contábil e fiscal 
das atividades relacionadas ao Projeto - Emissão de 
relatórios fiscais, contábeis, folha de pagamento, 
impostos e demais serviços.  

3.1.6 
Kit Lanche - composto de 1 suco, 
01 porção de fruta da época e 1 
sanduíche com 2 tipos de frios. 

Mês 1 7040 R$ 11,00 
R$ 

77.440,00 

(110 dias uteis) x 64 lanches/dia = 7.040 kit lanches 
que serão ofertados de forma unitária para cada 
participantes presente nos dias de atividades. O 
lanche será um suporte para a garantia do bem estar 

e receptividade para participação ativa nos 
treinamentos propostos. 

Valor Total da Etapa 3.1 
R$ 
167.215,00 

  

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 167.215,00 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 390.938,06 
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6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

Para divulgar o projeto, serão utilizadas duas estratégias: i) captação ativa por parte do IIDPS e ii) recepção de 

demanda espontânea. Para a captação ativa de potenciais beneficiários, crianças e adolescentes poderão ser 

identificados por meio de encaminhamento direto da rede CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, escola, Unidade de 

Atendimento em Meio Aberto – UAMA, cujo contato será articulado entre a equipe do IIDPS e as respectivas unidades 

do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

O IIDPS também promoverá uma ampla campanha de marketing online para divulgar a abertura das inscrições para 

o projeto. Dessa forma, espera-se que a comunidade de Ceilândia esteja devidamente informada sobre a abertura 

das vagas, cronogramas de inscrição e de realização do projeto e critérios de seleção para participação na iniciativa. 

Assim, o IIDPS poderá trabalhar com a recepção de demanda espontânea para preencher as vagas disponibilizadas 

pelo projeto. 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Rafael Prudente R$ 390.938,06 

2 Recursos Próprios R$69.482,00 

3 Contrapartida R$ 14.365,50 

Total R$ 474.785,56 

 

Brasília,30 de junho de 2022 

 

_________________________________________________ 
Natanael da Marcena Costa 
DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO 

 

 

  


